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موجز المستجدات 
السودان: التحديث العاجل رقم 14 عن الفيضانات (23

سبتمبر 2021)

أبرز التطورات

منذ بداية موسم األمطار � يوليو أثرت األمطار الغ�يرة والفيضانات على
أكثر من 303,000 شخص � 14 والية � أنحاء البالد كافة.

تعرض أكثر من 14,800 منزل للدمار وتضرر 45,300 منزل آخر بسبب
األمطار الغ�يرة والفيضانات.

تلقى ما يقرب من 183,000 شخص أنواعا مختلفة من المساعدات
اإلنسانية � 14 والية متضررة من الفيضانات، بما � ذلك الغذاء والمآوي

والمياه والمرافق الصحية والنظافة والمساعدات التغذوية.

من المتوقع هطول أمطار معتدلة بين 50 - 100 ملم � األجزاء الجنوبية
من السودان وبعض أجزاء غرب إثيوبيا التي تشكل جزًءا من منطقة مستجمعات نهر النيل.

تستنفد مواد اإلغاثة مسبقة التخ�ين ومع �يادة عدد األشخاص المتأث�ين تحتاج المخزونات إ� تجديد عاجل.

لمحة عامة على الوضع

جرى اإلبالغ عن هطول أمطار غ�يرة وسيول � 14 والية من أصل 18 والية � جميع أنحاء البالد. وحتى 23 سبتمبر تأثر أكثر من 303,000 شخص مع
تعرض أكثر من 14,800 منزل للدمار وتضرر 45,300 منزل. وتشمل الواليات المتضررة الج�يرة والنيل األزرق والقضارف وكسال والخرطوم وشمال كردفان
والوالية الشمالية ونهر النيل وسنار وجنوب دارفور وجنوب كردفان وغرب دارفور وغرب كردفان والنيل األبيض. والواليات األكثر تضررا هي النيل األبيض
(97,600 نسمة)، والقضارف (56000 نسمة)، والج�يرة (54,570 نسمة)، ونهر النيل (39,400 نسمة) وسنار (17,400 نسمة). كما تأثر عدد غير مؤكد

من البنية التحتية العامة واألراضي الزراعية.

وفًقا لتوقعات مركز الهيئة الدولية الحكومية للتنمية (إيقاد) المعني بالتنبؤات المناخية وتطبيقاتها � 21-28 سبتمبر من المتوقع هطول أمطار معتدلة
بين 50-100 ملم � األجزاء الجنوبية من السودان ودولة جنوب السودان وبعض أجزاء غرب إثيوبيا التي تشكل جزًءا من منطقة مستجمعات نهر النيل.

ومن المتوقع هطول أمطار خفيفة على الجزء الجنو� من السودان.

وبدأت مناسيب مياه نهر النيل باالنحسار إ� ما دون مستويات مخاطر الفيضانات � الخرطوم، والديم، وشندي، ومحطة عطبرة وذلك وفًقا لوزارة الري
والموارد المائية. وبلغ منسوب مياه نهر النيل � محطة الديم حالًيا 12.23 مترًا أي أقل بسبعة سنتيمترات من مستوى مخاطر الفيضانات. ومنسوب

المياه � محطة الخرطوم أقل من مستوى المخاطر الحرج بمقدار 12 سم، بينما مستوى المياه � محطة شندي أقل ب 20 سم من مستوى الخطر
الحرج.

االستجابة

يواصل الشركاء � المجال اإلنسا� تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية لألشخاص المتأث�ين باألمطار الغ�يرة والفيضانات � 14 والية من الواليات
المتأثرة بالفيضانات. حيث جرى الوصول إ� أكثر من 183,000 شخص بأنواع مختلفة من المساعدات اإلنسانية. وتلقى أكثر من 88,000 شخص من

المتأث�ين � واليات الج�يرة والنيل األزرق والقضارف وشمال كردفان ونهر النيل والنيل األبيض مساعدات غذائية. وتلقى حوا� 38 ألف شخص حصًصا
غذائية تكفي لشهر واحد بينما تلقى 50 ألف شخص حصًصا غذائية تتراوح مدتها بين 3 و 15 يوًما. وتلقى أكثر من 71,800 شخص مآوي للطوارئ

والمواد غير الغذائية بينما تلقى حوا� 7,500 شخص المساعدات � مجال المياه والمرافق الصحية والنظافة. وتمكن شركاء الصحة من الوصول إ� أكثر
م الدعم التغذوي لحوا� 1,892 طفالً منذ بداية موسم من 14,500 شخص بخدمات صحية مباشرة باإلضافة إ� البرامج والخدمات الروتينية. وُقد�

األمطار. ولم يتلق األشخاص المتأثرون باألمطار الغ�يرة والفيضانات � واليات النيل األزرق ونهر النيل وغرب كردفان حتى اآلن مساعدات المواد الغذائية
/ المواد غير الغذائية. وبالمثل فإن األشخاص المتأث�ين بالفيضانات � واليات الخرطوم والشمالية وسنار وغرب كردفان بحاجة ماسة إ� الغذاء

ومساعدات المياه والمرافق الصحية والنظافة الصحية.

(٢٧ سبتمبر ٢٠٢١)

https://www.icpac.net/weekly-forecast/
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وهناك مخزون محدود من إمدادات اإلغاثة � قطاعات المآوي والتعليم وحماية الطفل ومناهضة العنف القائم على النوع االجتماعي. ويجب تجديد
المخزونات فإذا استمرت الفيضانات سيواجه الشركاء � المجال اإلنسا� تحديات � االستجابة لهذه الحالة وغيرها من حاالت الطوارئ اإلنسانية الحالية.

كما يواجه الشركاء � المجال اإلنسا� تحديات مختلفة تؤثر على إيصال المساعدات � الوقت المناسب. ويؤثر نقص الشركاء اإلنسانيين � والية نهر
النيل والواليات الشمالية على األرض على االستجابة اإلنسانية الشاملة. بينما تتأثر والية غرب كردفان بعدم القدرة على إيصال المساعدات اإلنسانية �

الوقت المناسب بسبب مياه الفيضانات والتحديات األمنية.

االستجابة للفيضانات حسب الوالية

والية الج�يرة

تلقت أكثر من 10,500 أسرة � أم القرى (2,000 شخص) والِمج�ر 6 (3,500 شخص) والق�ية 27 (5,000 شخص) مساعدات غذائية وذلك وفًقا
لمفوضية العون اإلنسا� الحكومي وجهات التنسيق للفيضان � الوالية. كما تلقت حوا� 1,680 عائلة � محلية أم القرى الناموسيات. ويحتاج أكثر من

40,000 شخص متأثر بالفيضانات إ� مساعدات غذائية وتحتاج 6,773 أسرة إ� المآوي والمواد غير الغذائية وفًقا لمفوضية العون اإلنسا�.

والية النيل األزرق

� منطقة حي أبو ميدان � مدينة الدما�ين جرى الوصول إ� 367 عائلة من خالل أنشطة مكافحة ناقالت األمراض، وتطهير المراحيض، وتو�يع
مستلزمات النظافة، بينما تلقت 366 أسرة الناموسيات. كما جرى الوصول إ� حوا� 10,000 شخص بما � ذلك األشخاص المتأث�ين بالفيضانات من

خالل اإلدارة المتكاملة ألمراض األطفال وإمدادات األدوية الطارئة. وعجلت عمليات التحصين الروتينية � المناطق المتأثرة بالفيضانات � محليتي الدما�ين
والروصيرص.

كما قامت مجموعة الصحة بالتعاون مع وزارة الصحة بالوالية بوضع خطة لالستجابة للفيضانات � منطقة حي أبو ميدان � مدينة الدما�ين مستهدفة
تطهير المراحيض المنهارة؛ وأنشطة مكافحة ناقالت األمراض؛ ومراقبة جودة المياه؛ وتو�يع أقراص الكلور. وتفعيل اإلبالغ اليومي الصفري عن مخاوف

الصحة العامة. ووفًقاً لوزارة الصحة الوالئية فإن برك المياه الراكدة � مناطق األراضي المنخفضة تخلق أرًضا خصبة ألنواع مختلفة من النواقل وتحتاج إ�
تدخالت عاجلة.

بدأ شركاء التغذية � فحص محيط منتصف العضد � منطقة حي أبو ميدان مستهدفين األطفال دون سن الخامسة وكذلك النساء الحوامل والمرضعات.
كما جرى فحص ما مجموعه 472 طفالً، جرى تحديد سبعة منهم مصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، و33 مصابين بسوء التغذية الحاد المعتدل، �

حين جرى تحديد سبعة من الحوامل والمرضعات مصابات بسوء التغذية الحاد الوخيم. وجرى عقد جلسات توعية حول تغذية الرضع واألطفال الصغار -
تركز على تغذية الرضع وصغار األطفال وممارسات النظافة - لعدد 542 امرأة.

و� 18 سبتمبر 2021 انقطع الط�يق الرئيسي من سنار إ� والية النيل األزرق للمرة الثالثة بسبب الفيضانات التي أثرت على حركة اإلمدادات اإلنسانية
وتعطيل الخدمات العامة وتأثيرها على توفر المواد الغذائية والسلع األساسية بالوالية.

والية كسال

� 15 سبتمبر زار ف�يق تقييم ست قرى � محلية �يفي أروما وقدر أن أكثر من 7,300 شخص (1,461 أسرة) قد تأثروا بالفيضانات الجارفة لنهر القاش.
وتضرر مرفق صحي واحد � محلية شمال أروما. وال تستطيع العائالت الحصول على المياه الصالحة للشرب وتستخدم مياه الفيضانات للشرب

واالستهالك المنز�. ولم ترد تقا�ير عن أي وفيات أو إصابات حتى اآلن وال يزال التأثير على األراضي الزراعية غير واضح.

وقد وزعت المواد غير الغذائية على 47 عائلة (مشمعات بالستيكية وبطانيات وناموسيات). وتجرى الم�يد من التقييمات للتحقق من االحتياجات وعدد
األشخاص المتأث�ين.

والية الخرطوم

� والية الخرطوم تلقى 4,180 شخًصا متأثرًا بالفيضانات مواد غير غذائية ومستلزمات النظافة � محليات جبل أولياء وشرق النيل وأم بدة وأمدرمان.
كما قدمت المساعدات من قبل شركاء قطاع المآوي/ المواد غير الغذائية وجمعية الهالل األحمر السودا�. وتتواصل أنشطة مكافحة ناقالت األمراض �

محلية كرري وهي تستهدف 180 أسرة.

والية سنار

� محلية السوكي تلقت 128 أسرة مواد للمآوي / مواًدا غير غذائية بما � ذلك بطانية وناموسية وجراكن وأدوات النظافة وأقراص الكلور.
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مھمة مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية یقوم مكتب تنسیق الشؤون اإلنسانية بتنسيق االستجابة العالمية لحاالت الطوارئ إل

https://www.unocha.org/sudan
https://reliefweb.int/country/sdn

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/sudan

حول شروط اإلستخدام اتفاقية الخصوصية حقوق الملكية

والية النيل األبيض

تأثر أكثر من 97,000 شخص باألمطار الغ�يرة والفيضانات � والية النيل األبيض منذ يوليو 2021. وهذا يشمل 36,000 الجئ من جمهو�ية جنوب
السودان � معسكر العلقايه لالجئين وأكثر من 64,000 شخص من المجتمع المضيف � محليات ُقلي والجبلين. وبحسب ما ورد تأثر حوا� 40 ألف

شخص � محلية الجبلين بما � ذلك المجتمعات المضيفة � 53 ق�ية.

ويقدم شركاء األمن الغذا� ووسائل العيش مساعدات غذائية تستهدف 40,000 شخص تأثروا بالفيضانات � والية النيل األبيض. وخالل المدة المشمولة
بالتق�ير جرى الوصول إ� حوا� 25,000 شخص بحصص غذائية تكفي لشهر واحد � محلية الجبلين.

وتلقت حوا� 2,000 أسرة � معسكر القنا لالجئين مساعدات � هيئة مواد مآوي / مواد غير غذائية. حيث تلجأ العديد من العائالت المتأثرة بالفيضانات
إ� المدارس والمرافق العامة واألماكن المفتوحة. ويخطط شركاء المجموعة للوصول إ� 4,900 أسرة متأثرة بالفيضانات بمساعدات المآوي/ المواد غير

الغذائية باستخدام المخزونات المتاحة � الوالية. ومع ذلك أفاد الشركاء بوجود نقص � الخيام والمواد غير الغذائية الخاصة بالمآوي � محليتي ُقلي
والجبلين.

وأبلغت وزارة الصحة بالوالية عن 10 حاالت يشتبه بإصابتها باليرقان � محلية الجبلين. وجمعت العينات للتحقيقات المختب�ية وبدأت أنشطة مراقبة
جودة المياه � المناطق المتأثرة بالفيضانات. وأبلغ الشركاء عن عدم كفاية مرافق النظافة والمرافق الصحية و�يادة ممارسة التغوط � العراء مما زاد من

مخاطر تفشي األمراض.
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